
Reserveren sportaccommodatie gemeente Breda eenvoudig 
dankzij GANTNER

Het boeken en gebruiken van een gemeentelijke sportaccommodatie in Breda, verliep in 
2018 nog via een wat ingewikkeld en ouderwets proces. Dat kon veel gebruiksvriendelijker. 
Met Recreatex van GANTNER verloopt de reservering en toegang nu uiterst gemakkelijk. Dit 
is prettig voor de sportaanbieders, verenigingen en scholen die er gebruik van maken én 
e�ciënter voor de gemeente Breda.



De uitdaging: een eenvoudig reserverings- en toegangssysteem 
voor een prettige klantbeleving

De sportlocaties die de Gemeente Breda 

in beheer heeft, hadden jarenlang 

eenzelfde toegangssysteem dat in de 

jaren negentig was aangelegd. Een 

automatisch systeem met een speciale 

pin die zorgde voor het openen van de 

deur op de kleinere locaties. Op de 

grotere locaties waren beheerders 

aanwezig. Het huren van een locatie was 

voor klanten behoorlijk complex. De 

sportaanbieders en scholen konden via 

telefoon of mail overleggen met de 

administratie welke zalen er beschikbaar 

waren. Vervolgens werd er via de post 

een contract toegestuurd, dat werd 

getekend teruggestuurd en de pin kon 

worden opgehaald. Een systeem dat 

sinds die tijd nooit meer vernieuwd was.

Gemeente Breda houdt sporten betaalbaar

Om sporten betaalbaar te houden voor alle inwoners 

van Breda, beheert de gemeente Breda veertien 

gymzalen, vijf sporthallen en twee turnhallen. Tegen 

een eerlijk tarief worden deze sportaccommodaties 

overdag verhuurd aan scholen en ’s middags en ’s 

avonds aan diverse sportverenigingen. Van gym tot 

basketbal en van zaalvoetbal tot turnen: de Bredase 

inwoners maken volop gebruik van deze locaties.

De binnensportaccommodaties zijn niet alleen te 

huur voor sportaanbieders en scholen. Ook bedrijven 

en particulieren kunnen er terecht. De zalen zijn 

uitstekend geschikt voor kinderfeestjes of 

teambuildingsactiviteiten. Marc Raas is sinds 2015 als 

coördinator bij de gemeente Breda verantwoordelijk 

voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de 

binnensportaccommodaties.
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Marc Raas: “De procedure kostte de klant teveel moeite en nodigde niet uit om een locatie te huren. Toen 

besloten werd om over te gaan naar een nieuw systeem, stond gebruikersgemak dan ook voorop”, legt Marc 

Raas uit. “Ik vond het belangrijk dat het huren van onze sportlocaties zo simpel zou zijn als het kopen van een 

product op het internet: eenvoudig online reserveren en meteen online betalen met iDEAL.” Daarnaast wilden 

Marc en zijn collega’s backo�ce en toegangscontrole in één systeem verwerkt hebben.

“Ook moest het systeem voor onze administratie eenvoudig zijn om mee te werken.” Een andere belangrijke 

eis voor de gemeente Breda was het op afstand kunnen helpen van klanten. “Wanneer we vroeger een storing 

hadden op een van de locaties, dan moest een beheerder van de dichtstbijzijnde beheerde locatie deze locatie 

alleen laten om het probleem te komen oplossen. Dan stonden klanten die niet naar binnen konden veel te 

lang te wachten.”

De oplossing: Recreatex toegangscontrole en gebouwenbeheer

In 2019 heeft GANTNER de twintig sportlocaties van de gemeente Breda omgebouwd naar het nieuwe 

toegangssysteem. Marc Raas: “Online kan nu heel eenvoudig gereserveerd worden en vervolgens kan de klant 

met een QR-code het gebouw binnen. Als er onverhoopt iets aan de hand is, bieden onze beheerders op 

afstand hulp. De verlichting schakelt ook automatisch aan en uit op basis van de reserveringen. Het mooie is 

dat we daardoor enorm veel besparen op onze elektriciteitskosten. De verlichting brandt enkel indien er 

daadwerkelijk reserveringen zijn.”

“Ook op andere vlakken kunnen we enorm besparen. Op de verhuuradministratie komen we sinds we Re-

createx gebruiken met een fulltime werknemer minder toe. Daarnaast hebben onze beheerders meer tijd over 

voor de schoonmaak. Hierdoor hoeven we geen gebruik meer te maken van een externe schoonmaakdienst. 

“Op deze manier creëren we een win-win situatie; zo behouden beheerders toch hun baan.”

 

In het begin van de implementatie bleken er nog wat onregelmatigheden in de database te zitten. Marc Raas: 

“Toen dat in goede afstemming met GANTNER was opgelost, kregen we steeds meer enthousiaste reacties 

van onze beheerders en klanten. Het systeem is sindsdien helemaal stabiel en iedereen is tevreden over het 

gebruiksgemak.”
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"Met Recreatex van GANTNER 
verlopen de reservering en 
toegang nu uiterst gemakkelijk."

Marc Raas, coördinator 
binnensportaccommodaties

Waarom GANTNER: uitgebreide mogelijkheden 
én ultiem gebruiksgemak

Marc Raas omschrijft zichzelf als een ambassadeur van Recreatex en 

GANTNER. “Ik was in het begin bang dat het systeem door alle 

mogelijkheden misschien te ingewikkeld zou zijn, maar het is super 

simpel in gebruik en die mogelijkheden blijken een groot voordeel. Zo 

gaan we ook de alarmsystemen aan Recreatex koppelen, waardoor 

het aantal loze alarmmeldingen zal afnemen. Daarnaast zullen we bij 

de locaties die we gaan verduurzamen ook het klimaatsysteem 

aansluiten. Een ander groot voordeel is dat het vroeger administratief 

te kostbaar was om losse boekingen te verwerken, zoals bijvoorbeeld 

kinderfeestjes. Die kosten zijn nu voor 80% gedaald. Als je alle 

besparingen bij elkaar optelt, heeft het systeem zichzelf in anderhalf 

jaar al terugverdiend!”

Samenwerken met GANTNER

“De communicatie met GANTNER verliep prettig”, vertelt Marc Raas. 

“Tijdens het implementatieproces waren er een aantal deadlines die 

samenhingen met de start van het sportseizoen. Door uitstekende 

samenwerking zijn die deadlines gehaald. Toen er in de 

implementatiefase wat storingen bleken te zijn, werd er adequaat 

gereageerd door GANTNER. ”Marc Raas: “We werden serieus genomen 

en ze wisten het probleem snel op te lossen. Dit maakt dat we heel 

tevreden zijn over GANTNER.”
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